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النونيةالقصيدة 
لسيدي دفني متكني اإلمام الصياد أمحد عز الدين

َيْســــــِقيني يــــــا نـــــِديمي َفهــــــَذا الِحـــــبُّ قُـــــْم
ســـــــــــــقاني فَأْحيـــــــــــــاني َوَحيـََّرنـــــــــــــي لقـــــــــــــْد
صـــــــــــافيًة ـــــــــــا صــــــــــْهباَء لمــــــــــا َحَبــــــــــاني بَه
تْرفعَهـــــــــــــــا اِإلقبـــــــــــــــاِل ـــــــــــــــُد َأخـــــــــــــــْذتها َوي
فــــــي َأحمـــــُد حتـــــى جَالهـــــا َأبــــــو العبـــــاِس

اْلَحــــــــاِل ــــــــاٌل ِبِصــــــــْدِق ــــــــا رَِج َتْشــــــــَربـَُهاَلَه
َروَّقـََهـــــــــــا ِلْلسَّــــــــــاَداِت َجــــــــــدِّي الرَِّفـــــــــــاِعيُّ
لَــــــــــــــــُه النـَّـــــــــــــــائِِبيَن َوِبِصــــــــــــــــْدِق بَعْزِمــــــــــــــــِه
ِبَهـــــــا َأْوَصـــــــى ِبَهـــــــا ال َيْســـــــَمُحوَن الَجـــــــدُّ
َأْوَصــــــــى ِبَهــــــــا ُتْحَمــــــــى ِبَخاَتِمَهــــــــا الَجــــــــدُّ
ِبَحانَِتَهـــــــا َدْاَرْت ِإْن ـــــــى ِبَهـــــــا اْلَمْيـــــــُت َيْحَي

ِب ُمتَِّصـــــــٍفُتْســـــــَقى ِلَعْبـــــــٍد اْلَعْهـــــــِد ِحْفـــــــِظ
َمْذَهبُــــــــُه الشَّــــــــْرِع َطرِيــــــــُق ُتْســــــــَقى ِلَعْبــــــــٍد
َولَــــــــــــٍه ِذْي اِهللا بِــــــــــــِذْكِر ُتْســــــــــــَقى ِلَعْبــــــــــــٍد
ِبَهـــــــا فـُــــــْزُت الصَّــــــيَّاُد ـــــــُد َأنَــــــا اْلَفتَــــــى َأْحَم
رَاِئَقَهـــــــــــــا  اِهللا ِبَفْضـــــــــــــِل ـــــــــــــا َشـــــــــــــرِْبُت َلمَّ
ــــــي يْخطُبُِن ْســــــِت ــــــى لِلدِّ َداِعــــــي الُمَن َوقَـــــاَم
َأْدٍب َعـــــــْن اْلَجْمـــــــِع ـــــــْوَم يـَ َوَمـــــــا تَـــــــَأَخْرُت
ــــــــــــــــــــــي فَأَيـَّـــــــــــــــــــــَدِني َواَالِن ِهللا ــــــــــــــــــــــُد اْلَحْم
ِبِخْدَمِتـــِه َتْكَســـْل َال يَـــا َأَخـــا الصِّـــْدِق ِســـْر
تْســــــــــــُكنُها ِلْألَطْـــــــــــَرْاِف اْلَمَعاْبِـــــــــــِد َخـــــــــــلِّ

َتْكـــــــِويني ْبــــــَل ُســــــْكري قـَ طَـــــــاَب بــــــِه خْمــــــرًا
ـــــــــــــــِويني وتْمكينـــــــــــــــي تْل مـــــــــــــــابْيَن َوِغبــــــــــــــُت
ــــــَالِطيِن السَّ زُْهـــــِر مــــــْن فــــــي القـــــْوِم ُعـــــِدْدُت
الميــــــــــــاميِن الغــــــــــــرِّ عــــــــــــِن صــــــــــــرِيحًا ــــــــــــًا ِإرْث
ياســــــــــــيِن آيــــــــــــاِت مــــــــــــْن ــــــــــــَرَق تَرقـْ كــــــــــــْأٍس
َكالشَّـــــــــــــَواِهيِن ـــــــــــــَراُهْم تـَ اْلُحـــــــــــــُروِب ـــــــــــــْوَم يـَ
ــــــــــــــِويِن ْن تـَ َغْيـــــــــــــِر ِمــــــــــــــْن ُتْجَلـــــــــــــى ُمَعرَّفَـــــــــــــًة
ـــــى الصِّـــــيِن اَألْقَصـــــى ِإَل الَمْغـــــِرِب ِمـــــَن َداَرْت

ـــــــــــــــدََّواِويِنِإالَّ ِفــــــــــــــي ال ـــــــــــــــيٍم َعِظ ِلَصــــــــــــــْدٍر
ْيِن ــــــــــدِّ َوال الَعْقـــــــــِل قَِلْيـــــــــِل َعـــــــــْن َمْحُجوبَـــــــــًة
اْلَفَنــــــاِجْيِن َعلَــــــى ُأولِــــــي اْلَحــــــقِّ فِــــــي بِــــــْيِض
ــــــــــْيِن ــــــــــى السِّ َعَل َمـــــــــْأُمْوٍن ــــــــــِب اْلَقْل ُمَطهَّـــــــــِر
اْألَفَـــــــــــانْيِن َخـــــــــــْبِط َعـــــــــــْن اْلَقْصـــــــــــِد ـــــــــــزَِّه ُمنـَ

اِهللا َرِســـــــوِل َعـــــــْن َيِغـــــــْب ِفـــــــي ِحــــــــيِنَولَـــــــْم
ــــــي اْلَهــــــَواِويِن ِعظَــــــاِمي ِف َســــــْحِق ْعــــــِد بـَ ِمــــــْن
ْلــــــــــــِويِْني َتْمِكْيِنــــــــــــي َوتـَ ِبالشَّــــــــــــْرِع َمَزْجــــــــــــُت
ــــــــــاِجْيني يـَُن ــــــــــْرٍب قـُ َعـــــــــْن اْلَحــــــــــِق َوَهـــــــــاِتُف
ُـــــــــــْدنِْيِني ي اْلَقْلــــــــــِب ـــــــــــِب َوَأْضــــــــــَحى َحِبْي ِإالَّ
يـُـــــــــــــــــَوالِْيني َأْن َعْزمـــــــــــــــــي لَـــــــــــــــــْوَال َوَأيْـــــــــــــــــَن

َمِلَكــــــــــــًا ــــــــــــِه ِب ِمْســــــــــــِكْيِنوَُكـــــــــــْن ــــــــــــي َزيِّ ِف
ِطـــــــْيِن ِمـــــــْن َســـــــوَّاَك الَّـــــــِذْي ِبَعـــــــْزِم ـــــــْض َوانـَْه
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املقدمة

بـسـم ا الـرحـمـن الـرحـيـم
، حاله ضعيف ، ذليل حقري، محد عبد فقرياحلمد هللا رب العاملني

، وأشهد أن ال إله إال ريرَطْمَقميلك من أمره، ليس به قوة وال وجناحه كسري
:أما بعد. البشري النذيرr، وأشهد أن سيدنا حممدًاتصرياهللا إليه األمور 

أخويت يف اهللا بعض السادة العلماء اجلهابذة ومبؤازرة فإين ملا رأيت 
،بات بسيطة بغية التسهيل على القارئيفردون أحزاب اإلمام الرفاعي بكتّي

أمهيتها ومكانة والتعريف بنشر أكرب قدر ممكن من هذه األحزاب ألجل و 
مالها، وكانوا جزاهم اهللا خريًاقائ ا جمانًاكثريًا .يوزعو

مين خبدمة سيدي اإلمام الصياد والذي أنا مالزم عتبته رأيت ؛والتزامًا
ب بسيط بغية التعريف أن من واجيب أن أفرد حزب سيدي الصياد يف كتّي

صدري ألضيف إليه حزب سيدي صدر الدين علي اهللا شرح مث، والتسهيل
.أيضًااإلمام الصياد والذي أنا خبدمة عتبتهبن 

موجز بكال السيدين  ًاتعريفإليهما ف يضاحلكمة أن أمن رأيت أن و 
.كمقدمة لذكر حزب كل منهما



٤

يف  اإلمام الصياد ه فقد ذكر لإلمام الصيادأما بالنسبة حلزب اجلوهرة 
وذكره ) ١١٢-١٠٩ص(»املعارف احملمدية يف الوظائف األمحدية«كتابه  

والسيد أبو اهلدى الصيادي يف  ) ٢٣- ٢١ص(»ترياق احملبني«الواسطي يف 
- ٦٦ص(»خزانة اإلمداد«و ) ٣٤٤- ٣٤١ص(»قالدة اجلواهر«: كتبه
تراجم «كما نقله الشيخ عبد احلكيم عبد الباسط دفني البقيع يف كتابه ) ٧١

معراج «ابنقله الشيخ حممود الدرة يف كتو ) ١٦٢-١٥٧ص(»منمنمات
).٢٦٥-٢٥٦ص(»الوصول

أن النص الذي ورد يف  وقد قمت مبقابلة النص بني هذه املصادر معتربًا
رديف مؤكد عن عبارةاملعارف احملمدية هو األصل وما ورد يف باقي املصادر 

.واهللا املوفق. ومصحح
حزب احلصن (واملسمى بـ صدر الدين علييأما بالنسبة حلزب سيدو 
والعاين يف ) ١٠٣ص(»روضة الناظرين«فقد ذكره الوتري يف ) احلصني

قالدة «: بهاوالسيد أبو اهلدى الصيادي يف كت) ٥٥ص(»قاموس العاشقني«
كما نقله الشيخ عبد احلكيم عبد الباسط دفني البقيع )٣٥٥ص(»اجلواهر

الشيخ يوسف خطار نقًالنقله و )١٧٩ص(»تراجم منمنمات«يف كتابه 
).٤٢٧- ٤٢٦ص(»البدر املنري«حممد يف كتابه 

على القارئ، فكلمة  ) األصل(وسأعتمد يف احلاشية على الرموز ختفيفًا
كناية عن ) ر(و، كناية عن ترياق احملبني) ت(و، كناية عن كتاب املعارف



٥

قالدة كناية عن) ق(كناية عن قاموس العاشقني ، و) ش(روضة الناظرين ، و
كناية عن كتاب تراجم ) مت(و، كناية عن خزانة اإلمداد) خ(و، اجلواهر

.كناية عن البدر املنري) ب(، ومعراج الوصولكناية عن ) م(منمنمات ، و
لوقوع القارئ يف اخلطأ لكثرة األرقام  وسأجعل املقابلة يف احلاشية جتنبًا

.واألقواس واملعقوفات



٦

نعنبذة يسرية 

حياة 

الصيادأمحد عز الدين اإلمام 

الشهري بالصياد، ابن ممهد أحمد عز الدينهو اإلمام السيد أبو علي 
حسن ابن السيدعثمان ابن السيد سيف الدين عبد الرحيمالدولة السيد 

أيب الفوارس ابن السيد علي الحازمابن السيد محمد عسلةابن السيد 
احلسن رفاعةاملغريب اإلشبيلي، ابن السيد عليابن السيد أحمد المرتضى

الحسنالسيدابنأبي القاسم محمدابن السيد مهدياملكي ابن السيد 



٧

موسى ابن السيد أحمد األكبرابن السيد الحسين الرضيابن السيد 
ابن اإلمام موسى الكاظماملرتضى ابن اإلمام إبراهيمابن السيد الثاني

ابن علي زين العابدينابن اإلمام مد الباقرمحابن اإلمام جعفر الصادق
.سيدنا علي بن أبي طالبابنالحسين سيدنا 

وأم سيدنا احلسني هي سيدتنا الزهراء البتول فاطمة بنت سيد 
.rالكائنات ونور الوجود حممد رسول اهللا 

.وأم اإلمام الصياد هي السيدة زينب ابنة اإلمام الرفاعي قدس سره
محله جده ، )هـ٥٧٤(عام يف أم عبيدةقدس سره اإلمام الصياد ولد 

وملا بلغ التاسعة فه، اإلمام الرفاعي على ركبته وكان عمره أربعة أعوام وخّل
خرج عشرة من عمره تزوج رقية بنت عمه فولدت له السيد عبد الرحيم، مث 

سنة ودخل مكة املكرمة سنة) ٤٨(وكان عمره) هـ٦٢٢(سنةمن العراق 
وبقي يف ،rقرب النيب زار فاملدينة املنورة مث اجته إىل ،حج واعتمر، ف)هـ٦٢٢(

سنة ) ٥٧(وعمره ) هـ٦٣١(املدينة املنورة تسع سنوات مث خرج منها سنة 
، ومكث يف اليمن سبع سنوات، وخرج )هـ٦٣١(ليدخل بعدها اليمن سنة 

وتزوج ) هـ٦٣٨(سنة، مث دخل مصر سنة ) ٦٤(وعمره ) هـ٦٣٨(منها سنة 
درية خاتون من آل امللك األفضل، وبقي فيها سنتني وهاجر منها سنة 

سنة، وترك زوجته حاملة بالسيد علي املعروف بأيب ) ٦٦(وعمره ) هـ٦٤٠(
.الشباك



٨

ا قليًال) هـ٦٤٠(ومن مصر توجه إىل الشام حىت دخلها سنة  فأقام 
، مث خرج وبقي فيها ثالث سنوات) هـ٦٤٠(مث خرج منها ودخل محص سنة 

سنة، ويقال إنه اجته منها إىل محاة مث خرج ) ٦٩(وعمره ) هـ٦٤٣(منها سنة 
، وتزوج فيها خضراء أم اخلري وأعقب )هـ٦٤٣(سنة ) متكني(منها ودخل 

وهم السيد صدر الدين علي والسيد مشس الدين : منها أربعة أوالد ذكورًا
م الصياد يف متكني حممد والسيد أمحد أبو بكر والسيد موسى ، وبقي اإلما

. ودفن فيها)٩٦(وعمره ) هـ٦٧٠(سنة حىت وفاته 
ىت بلغ مريدوه أكثر من مائيت ته مريدون وأتباع حقّالكان له يف كل تن

.له كرامات عديدة وله شهرة بني الناس واعتقاد كبري إىل أيامنا هذهألف، 
ومن أراد املزيد عن ترمجة اإلمام الصياد فلريجع إىل ما فتح اهللا 

يف كتايب  الدر الدفين في سيرة اإلمام الصياد أحمد عز الدين ومن «علّي
.فإنه سيجد ما يبل صداه بإذن اهللا»يرقد معه في رباط متكين



٩

حزب اجلوهرة

لسيدي اإلمام السجاد أمحد عز الدين 

الصياد قدس سره



١٠

شرف الدين أبو ، يقول الشيخ لسيد الصياد أوراد عديدةلكان
يف الطريقة«: بكر راسخًا ، وإمامًاكان عمي السيد أمحد الصياد جبًال

بالشريعة عامًال عاملًا وهو حزب جليل وله حزب اجلوهرة. . . ،عارفًا
، وعلى العدو ، وحلل املهمات ذراع كافلجمرب لقضا احلاجات سلم طائل

، وخوارق ، وله أوراد كثرية وأحزاب شهرية وأحوال ووارداتلسيف القاطعكا
. نفعنا اهللا واملسلمني بعلومه. ، ومناقب يعي احلاسب عدهاعادات

. )١(»آمني
حدثين الشيخ «: »الترياق«يف كتابه تقي الدين الواسطيقال 

قال : أنه قالأبي البدر الصغيرعن الشيخ أحمد بن علم الدولةاجلليل 
بك ملم: يا أبا البدر: يحيى بن أبي المظفريل الشيخ  ، أو نزل إذا أّمل

، فافزع إىل اهللا بصدق النية واقرأ حزب اجلوهرة للسيد عز بك أمر مهم
الدين أمحد الصياد سبط اإلمام السيد أمحد الكبري الرفاعي رضي اهللا 

، فإنه سيف قاطع ب، فإين ال أشك حبصول الفرج لك كما حتعنهما
، ومغناطيس خري جاذب للمربات ، وحصن دافع للمضراتللمهمات

عن املواهب احلميدة) ٦٠ص(قاموس العاشقني )١( . )٣٤١ص(وانظر قالدة اجلواهر ، نقًال



١١

وأجازين به وقد عّمتين : مث قال. .. فكتبه. اكتبه يل: قلت. واخلريات
. )١(»بركته

وهو «: مث يكمل صاحب الرتياق حديثه عن حزب اجلوهرة فيقول
ملفاضة ألهل هذا البيت الرفيع درّة مثينة نورانية من خزائن أسرار النبوة ا

الغفري من الصاحلني ، اجلليل املآثر واملعايناملباين ، وقد جرّبه اجلّم
، فحصل هلم املقصود بإذن اهللا وبركة والية للحاجات ودفع املهمات

. )٢(»tصاحبه 
–أي للسيد الصياد –وله :(أبو الهدى الصياديويقول السيد

حزبه : شعر لطيف على لسان القوم، وأوراد شهرية، وأحزاب كثرية منها
، وهو جمرب للفتوح ولقضاء احلاجات، )حزب اجلوهرة(الكبري املعروف بـ 

.)٣()وعلى العدو كالسيف القاطع
باهللا : يقول السيد الصياد اهللا فأهلمت يف حضرة القرب مشتغًال وقد مّن

ما وضعت منه كلمة إال ه حزب اجلوهرة، عن غريه تدوين حزب شريف مسّيت

. )٢١ص(ترياق احملبني )١(

. )٢٣ص(ترياق احملبني )٢(

. )٣٤١ص(قالدة اجلواهر )٣(



١٢

وقد بشرت يف احلضرات بقبوله و قبول ،rبإذن معنوي من رسول اهللا 

:هوو املتوسل إىل اهللا به إن شاء اهللا
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.)مرة٢١(والعدد)٢(ΤΒ ΑΣإينِّيا رب 

 Τ ι η                γ φ εΣ)مرة٢١()٣.(

.)مرة٢١(حسيب اهللا ونعم الوكيل 

.)مرات٤(ال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم : مث

.))٢(مرات٣()١(ΤΒΧ∆ΕΦΣ: مث

.٢٩: سورة الفتح)١(

.١٠: سورة القمر)٢(

.٢٠: سورة البقرة)٣(



١٥

Τ∪⊃⊇⊄⊂Σ. ما شاء اهللا كان، وما مل يشأ مل يكن:مث تقول
)٣(Τ !∀#∃%&∋Σ)٤(Τ

βχδεφγΣ)٥(

بسم اهللا ما شاء اهللا ال يسوق اخلري إال اهللا، بسم اهللا ما شاء اهللا ال 

، ما كان من نعمة فمن اهللاما شاء اهللايصرف السوء إال اهللا ، بسم اهللا

.بسم اهللا ما شاء اهللا  ال حول وال قوة إال باهللا

سبحانك ال حنصي ،، ومنك النفع والضراللهم لك احلمد والشكر

، عن ثنائنا جناب قدسك،  جّل،  كيف وكل ثناء يعود إليكثناء عليك

.أنت كما أثنيت على نفسك

.١٥٦: سورة البقرة)١(

.ولعله سهو) مرتني/ (مت/يف )٢(

.٧٨: سورة النساء)٣(

.٨٥: سورة القصص)٤(

.١٣٧: سورة البقرة)٥(



١٦

، ، وبسرت حضرة احلضرية، وبسر احلضرةإهلي أسألك حبضرة السر

.، وكل حضرة لك يف قلوب أهل حضورك وحضرتكوحبضور أهل احلضرة

، وبدعائم اهليبةالرمز، وبسقف العز، وبوجدإهلي أسألك برمز الوجد

، ، وبأنوار املعرفة، وبأسرار احلقيقة،  وبأركان القدرةمةَظبيت الَعب، و 

، وبكل سر صمداّين، ومبناهج اهلدايةومبدارج الرقاية، وبطرقات العناية

يف ، أو أكننته عن مجيع خلقك)١(أخفيتهوأك طويته يف قلوب أهل وّد

.، أو غّيبته عن غيبك يف علمكغيبكةخزان

، ، وحبال السر، وبألف اإلحاطة، وبباء الربكةإهلي وأسألك بسر احلال

، سن، وخباء اخلشية، وحباء اُحلوجبيم اجلالل، وبثاء الثبوت، وبتاء التوحيد

، لزيادة، وبسني السراي، وبزا، وبراء الروحوبدال الدميومية، وبذال الذّل

، وبطاء الطب، وبظاء ، وبضاد الضياءوبشني الشهود، وبصاد الصرب

، ، وبفاء الفرق، وبقاف القرب، وبعني العناية، وبغني الغيبالظهور

دوبالم األلوهية،وبكاف الكرم اء البهاء، وبنون النور،  ومبيم ا ، و

).وأخفيته/ (األصل/ولكن يف / م/و / مت/و / ق/و / خ/و / ت/هكذا يف ): أو أخفيته()١(



١٧

)٢(القاتلة، ، وبياء اليد القاهرة، وبواو الوالية، وبالم ألف الالهوتية)١(

.ة املذلة، املعّزالواهبة السالبة، الرافعة الواضعة

ته أقالم سرك على صحف إرادتكخّط،إهلي وأسألك بكل خط غييب
ك وأرباب معرفتك بذلك حقائق احلكمة ألصحاب وّدت، فكشْف)٣(

فأظهرت فيهم منك تأثرياً، وانتشر عليهم علم،، فنطقوا باحلكمةوحبك

Τ×∝•÷≠≡≈…↵

ℵΣ)٤( .

، الراسخة يف قلب باء البداية إهلي وأسألك بالنقطة الراكزة املركزة

، البارعة خة البارقةذالبا،البارية، البارة البارئة ، البعيدة الباسطةالبادية

، األصيلة ء مبادئ بدايات أسرار حقائق البداية، اليت هي بْدالبادعة

اء()١( .ولعله خطأ مطبعي) وببهاء/ (مت/يف ): و

/.م/و / مت/و / ق/و / خ/و / ت/موجودة يف / األصل/ساقطة يف ): القاتلة()٢(

).إرادتك/ (م/ويف ) إزادتك/ (مت/يف ): إراداتك()٣(

.٢٦٩: سورة البقرة)٤(



١٨

كل )١(قلب، الدائرة يف ق القدمي األول، السابقة يف ميدان السْباألصلية

.لمدار راسخ وحمّو

، ومدة السر، وحبل اإلدارةأسألك باجلرة اليت هي جوهرة األمرو إهلي 
، وطائل اإلرادة، وطريق التدوير، ومنهج الغيب، ومسلك اإلبداع،)٢(

القطع، وباب الوصل، وسلسلة اهلز، وسبيل العز، وحائل الوهم، وحجاب

)٤(جمموع جوامع جممع مجيع جمامع)٣(مجعومراح احلق، جرة جيم جوهر 

واجلربوتيات، جلة، واجللوات واجلْل)٥(مجعيات اجلالل واجلمال، واجلماالت

واجلهريات، واجلريان واجلاريات، واجلارات )٦(ليات، واجلواالتواجلوالت واجلْو

رورات .وا

/ مت/و / ت/و / األصل/ولكنها ساقطة يف / م/و / خ/و / ق/موجودة يف ): قلب()١(

).اإلرادة/ (ق/يف ): اإلدارة()٢(

/.خ/ساقطة يف ): مجع()٣(

).جماميع/ (م/و / خ/يف ): جمامع()٤(

).واجلالالت/ (م/و / ق/و / ت/يف ): واجلماالت()٥(

).واجلوالت/ (مت/و / ق/يف ): واجلواالت()٦(



١٩

ΤΞΨΖ[∴Σ، ، وأصل النورإهلي وأسألك بنور األصل
، نقطة جيم جوهرة  ، جنم آلة مسوات القلوبنادرة نثر منثور الغيوب)١(

،  عامل السر الذي هو اجلزء، وجرة جزم جيم جوهرة جزئياتكليات الكل
آية )٤(عامل، لكل عامل)٣(معّلملا)٢(، عامل احلضرة سر عامل كل عامل

، حقيقة ، بنيان احلال)٥(، إميان البيان، بيان اإلمياننة الشان، بّيالبيان
جوهرة احلقيقة يف كل حقيقة، سر جوهرة حقيقة كل طريقة، ،األحوال

وعنايتك يف كل عناية، حبلك املتني الذي ربطت به كل آيتك يف كل آية، 
نت به كل حمفوظ ، حصنك احلصني الذي حّصموصول حببلك الرباين

، جوهرة ختم جوهرة خامت أمرك بني أهل وصلك،حبفظك الصمداّين
، حبيبك حمبوبك، قلم كتابة أسرارك، إرادتك يف جحفل أنبيائك ورسلك

.١: سورة القلم)١(

).عامل احلضرة، احلضرة/ (خ/يف ): عامل احلضرة()٢(

).العلم/ (ق/و / خ/و / األصل/ولكنها يف / م/و / مت/و / ت/يف ): املعلم()٣(

/.م/و / مت/و / ق/و / األصل/ساقطة يف ) عامل(كلمة ) عامل آية البيان()٤(

موجودة يف / مت/و / ق/و / األصل/ساقطة يف ): بينة الشان، بيان اإلميان، إميان البيان()٥(

/.م/و / خ/و / ت/



٢٠

كرسي كمال إنعاماتك، مجال عطياتك،مكتوماتك، عرش )١(حمفوظلوح 
، أديب أول قلم خط, ، أول حرف خطلة والرمحة املرسلةالنعمة املنّز

، )٣(آخذ منشور فخر لوالك لوالَك)٢(ΤΥςΣجملس دولة 

ΤΦعلم تعطفات رأفة ،)٥(Τ45Σمدد )٤(راية عواطف إنعام
ΓΗΙϑΣ)كراتا مظهر قوة لطيف مذ)٦ΤΞΨ

Ζ[Σ)٧(فـقابلية سعادة سؤدد سلطنة إحسانΤΒΧΣ)٨( ،

/.م/و / خ/و / ت/موجودة يف / األصل/ساقطة يف ): حمفوظ()١(

.١: سورة الكوثر)٢(

).بوالك لوالك/ (مت/و / ق/يف ): لوالك لوالك()٣(

/.خ/ساقطة يف ): إنعام()٤(

.٩٥: سورة احلجر)٥(

.٢: سورة طه)٦(

.٦: سورة الضحى)٧(

.٨:سورة النجم)٨(



٢١

)٢(بلج)١(Τ !∀Σسرير ملك فيض عظيم عظمة برهان

ألولوية، أولوية امزية ،)٣(ΤϕκΣفخر مدحة لوح فضل لسان
، ، مظهر رسم ظاهر مظاهر اجلاللةالة، نعمتك اهلّطالة، فيضتك اجلّوةاملزي

، أمني ، أمري دولة النبوةعلى كل حالةهادقائقمبني قوايف خوايف بواطن 
. أسرار الرسالة

، وعليه يف ، فهو الباب األولإهلي أسألك قبل السؤال به ال بغريه

ة ، رمحانّيةة قدسّيل، أن تصلي عليه صالة غيبّيدائرة الغيب واحلضور املعّو

، شاملة، كافية وافيةة، كاملة ة سلطانّي، سبحانّيةة برهانّي، صمدانّيةربانّي

، زة بطراز عطفك، حممولة على جنائب رفقكحبك، مطّر)٤(ملفوفة بإزار

، الة مع حبر العلم، سّيمة بأيدي كرامتك، مقّدمرسلة مع حجاب بشارتك

حبر ، مع، مع حبر التأييد، مع حبر القدمد، مع حبر املدمع  حبر الكرم

.١: سورة اإلسراء)١(

).حبل/ (م/و / خ/يف): جبل()٢(

.٤: سورة القلم)٣(

).بإزاء/ (مت/و / ق/يف ): بإزار()٤(



٢٢

مع حبر الغيب، ، مع حبر النهاية مع حبر الدوام، مع حبر البداية،)١(يدبالتأ

، ة، مع حبر الصمدانّيمع حبر الربوبية، ، مع حبر الرمحة ، مع حبر القدس

هم ل، وسلم ال، مع حبر امللك خامت األحبر، مع حبر الدورةمع حبر الربهانّي

حركة وسكنة ، ومع كل، وفوق ذلكمع كل ذلكاًالسّيعليه سالمًا

، وعلى ساداتنا ، ونازل ومتكلم وصامت، وإرادة، وحادث وصاعدوطرفة

.، وآل كل وصحب كل أمجعنيإخوانه من النبيني واملرسلني

مإهلي وأسألك حبق قدره وقربه منك ، وحبق ، وحبق قدر إخوانه وقر

م ، أوله سركتن، أو بّيبته منك، وحبق كل عبد لك قّرآهلم وأصحا

، ، وحبق السر الذي أودعته يف اجلميع، أومن حمابيبكجعلته من حمبيك

.البعد، وبعد، وقبل البعد، وبعد القبلقبل القبل

وال يعلمها حباهلا غريك ، إهلي وأسألك بأسرار كلماتك اليت ال تنفذ 
. )٢(أحد

/.خ/ساقطة يف ): مع حبر التأبيد()١(

هذه العبارة ): إهلي وأسألك بأسرار كلماتك اليت ال تنفذ وال يعلمها حباهلا غريك أحد()٢(

/.م/و / مت/و / ق/و / خ/و / ت/موجودة يف / األصل/بأكملها ساقطة يف 



٢٣

هأحببت من أحّبهإهلي وأسألك بكل ما سألك به حبيبك الذي ألجل
، وأن تشملين منك ترزقين حقيقة حمبته بأحق حقيقة وأصدق حمبة، أن 

بنهضة قبول منه ، وأن تتعطف علّيلهقين إىل حقيقة اإلخالصبعناية توّف
، وعرض ظ به من كل وهم وثابتحَف، فأُ ين على طريق الوصول إليهتدّل

، ر وفاجروَب،، ومسلم وكافر، وعدو وصاحب، وخطر وخاطرومعارض
، ، وحاكم وظامل، ومن كل طارق وسارقوشيطان ونفس، وجن وإنس 
، وامجعين اللهم ، وسلطان قاهر، وزمان غادرني، ورفيق خاوعني ومعاين

، ، وبارك يل يف أوقايتشتايت، وامجع به علّيبين به إليه، وقّرحبقه عليه
، هم، وأحفظ من طاحل، فأنتفع من صاحلهمب يل قلوب عبادكوقّل

ا، فأقهر ، وسلطنة عزه األمحديةواجعل يل هيبة من هيبة حضرته احملمدية
ا)١( ، وارزقين لسانًاعلى كل خصم ومعاٍد)٢(كل معاند، وأقوى 

دين بدولة ، وأّي، املتكلم املكرم جبوامع الكلممن سر لسانه املباركمصطفويًا
، وأحتفين دميويتك الدواميةوحيدية من حاشية ذات دولته املمدودة مبدد 

∃#∀! Τلة أحيدية من عني صولة صولته املؤيدة بربكةبصْو

). ما/ (خ/يف ): ا()١(

).ما/ (خ/يف ): ا()٢(



٢٤

%&∋()∗+,−.Σ)وأغثين بربكة يسينية )١ ،

ΤΥςΩΞΨمن قلب مدد بركته املربقعة ببشارة

Ζ[∴]⊥_Σ)وأفىن فأبقى ببقائه)٢ ،
املوتة األوىل الثانية عند أهل )٣(وأموت به، وأحيا به ،، وأموت بهبفنائه

، حمميًااحلق، فأكون حمفوظًا)٥(عاحلياة األوىل الباقية م)٤(وأحيا به، الذوق 
، حمرتمًاغنيًا، مكرمًامرضيًاراضيًا، قويًامباركًا، مكفيًامؤيدًامنصورًا

واإلحسان ، والربكةواإلميان، واألمن بالعافية والسالمة)٦(، حمفوظًاعليًا
، وأحفظ بسرته الوايف من بسيفه القاطع أعدائيتُلْق، وأَ واهلداية واالطمئنان

.٢- ١: سورة الفتح)١(

.٣- ١: سورة الكوثر)٢(

و / مت/هذه العبارة يف ): وأموت به املوتة األوىل الثانيةوأحيا به ،وأفىن بفنائه، وأموت به()٣(

).املوتة األوىل الثانية،وأفىن بفنائه، وأموت به:(كالتايل/ م/

هذه العبارة بكاملها ): وأموت به املوتة األوىل الثانية عند أهل الذوق وأحيا بهوأحيا به ()٤(

/.م/و / ق/و / خ/و / ت/موجودة يف / األصل/ساقطة يف 

).من/ (األصل/ولكنها يف / م/و / مت/و / ق/و / خ/و / ت/يف ): مع()٥(

).حمفوفًا/ (ت/يف ): حمفوظًا()٦(



٢٥

Τκλµνοπθρ، سبحانك أمامي وورائي
σΣ)صل وسلم على سيدنا وسيد كل وأنت أرحم الرامحني)١ ،

، وعلى صفاته، الوحيد يف سيادة حممد الواحد يف ذاتهعليه من لك 
، واألقطاب ، واألولياء العارفني، والصحابة والتابعنياألنبياء واملرسلني

، وأهل ، واألكابر املوظفني، والرجال األربعني، واألوتاد املعروفنياملؤيدين
، وعلى إمام القوم صاحب ، وأهل احلضرة والصاحلنيالديوان املتصرفني

، الواسطة ، الغوث الفرد املقدمالكامل، اإلنسانالوقت اخلليفة القائل
.آنو مين يف كل وقت عليه السالم، و رضي اهللا عنه، )٢(ذقاملن

وعليه قلب نبيك سيد ، وعطف علّيف قلبه الشريف علّياللهم عّط

r٠األنام ومصباح الظالم 

نـا ، وأمْتينـا شـاكرين، وأْح، واحفظنا أمجعـنيغفر يل وللمسلمنيااللهم 

%∃Τشرنا حتـت لـواء سـيد املرسـلني، واجعلنـا مـن الـذين، واْحمؤمنني

.٨٧: سورة األنبياء)١(

).املنّفذ/ (م/و / مت/و / ق/يف ): املنقذ()٢(



٢٦

&∋()Σ)ر لنـا بـاخلري اآلمـال، ويّسـوارزقنا احلـالل، )١ ،
، وصــّل، واغفــر لنـا ولوالــدينا وللمســلمنيلــك علـى كــل حــالواجعلنـا عبيــدًا

، وآل كــل وصــحب كــل ني واملرســلنيوســلم جباللــك ومجالــك علــى مجيــع النبّيــ

.)٢(Τ√⋅¬∧Σ، أمجعني

.٦٢:سورة يونس)١(

.٤٥:سورة األنعام)٢(



٢٧

نبذة يسرية من

سيديحياة 

صدر الدين علي ابن اإلمام

أمحد عز الدين الصياد

الدين الصياد، وقد هو السيد صدر الدين علي ابن اإلمام أمحد عز 
.د الصياد فال حاجة إلعادة ذكرهيسمر ذكر نسب ال

ولد سيدنا السيد صدر الدين علي قدس سره مبتكني يف سنة ستمائة 
ومخس وأربعني أي بعد وصول والده إىل متكني وزواجه من أمه السيدة 



٢٨

، ومبتكني )سنة٧١(خضراء أم اخلري بسنتني، وكان عمر والده عند والدته 
ه نشأ وترعرع يف حجر أبيه، وترىب على يديه، وتويف أبوه رضي اهللا عنهما ول

من العمر مخس وعشرون سنة، وخَلف أباه يف مشيخة الرواق الصيادي، مث 
.مهر واشتهر بني الناس

من السيد مشس الدين، : تزوج السيد صدر الدين علي وأعقب كًال
والسيد عبد السميع دفني متكني، والسيد أمحد مشس الدين األصغر، والسيد 

يد صدر الدين علي يوسف الذي يقال له أبو القاسم، ولكل أوالد الس
.عقب عدا عبد السميع ـ دفني متكني ـ الذي مات صغريًا

لبس السيد صدر الدين علي اخلرقة من والده السيد الصياد، وتلقى 
على  الفقه الشافعي عن القاضي عز الدين حممد بن الصائغ، وحضر أيضًا

.العامل احلجة مجال الدين بن واصل الشافعي احلموي وغريمها
.ته أنه خطا يف اهلواء أكثر من مرة، وله الكثري من التالميذمن كراما

سنة ستمائة ومخس وتسعني، ودفن حماذيًاتويف قدس سره يف متكني
صندوق واحد كبري يشمل القربين الشريفنيوعمل هلماtألبيه يف قبته 

ومن أراد املزيد عن ترمجة السيد صدر الدين علي ابن اإلمام 
يف كتايب الصياد فلريجع إىل  الدر الدفين في سيرة اإلمام «ما فتح اهللا علّي

فإنه سيجد ما »الصياد أحمد عز الدين ومن يرقد معه في رباط متكين
.تقر به عينه بإذن اهللا



٢٩

حزب احلصن احلصني

لسيدي صدر الدين ابن اإلمام

أمحد عز الدين الصياد قدس سرمها



٣٠

حزبه املسمى tالسيد صدر الدين علي كان من أهم أوراد
.وكان بعد أذكاره الشريفة يدعوا حبزبه املبارك هذا،باحلصن احلصني

ورأيت له ـ أي السيد صدر «: »الحجة البالغة«قال العاقويل يف 
اميع أدعية باهرة : ، قال جامعه، منها هذا الدعاءالدين علي ـ يف بعض ا

، كان يقرأه بعد أذكاره الشريفة ويدعوا به tإن السيد صدر الدين عليًا
. )١(»، وقد جربْته للمهمات ففرجها اهللا تعاىلاه احلصن احلصنيوّمس

:وحزب الحصن الحصين هو

. )٥٥- ٥٤ص(قاموس العاشقني )١(



٣١

بسم اهللا الرمحن الرحيم
، وال يصفه ، وال ختالطه الظنوناللهم يا من ال تراه العيون

)١(، ومكاييليعلم مثاقيل اجلبال، ه احلوادث والدهور، وال تغّريالواصفون

، وما يظلم عليه الليل ، وورق األشجار، وعدد قطر األمطارالبحار
عنه مساء وال أرض وال جبل وال حبر إال ييوار )٢(، الويشرق عليه النهار

. ما يف قعره)٣(يعلم
، وخري أيامي يوم ألقاك اللهم إين أسألك أن جتعل خري عملي خوامته

. إنك على كل شيء قدير

). ومكيال/ (مت/و / ق/يف ): ومكاييل()١(

). وال يواري/ (ب/و / ر/يف ): ال يواري()٢(

). ويعلم/ (ش/يف ): يعلم()٣(



٣٢

لكة ، ومن كادين فكدهين فعادهااللهم من عاد ، ومن بغى علي 
فخذهفأهلكه ب يل ماًال ، واكفين يل ناره، وأطفئ نار من شّب، ومن 

من أدخل علّي ، واسرتين بسرتك ني، وأدخلين يف درعك احلصمهّههّم
، من أمر الدنيا واآلخرة)١(ينّمهأ، يا من كفاين كل شيء اكفين ما الوايف
، يا من رمحته يف  يا قوي األركان)٢(رفيقق قويل وعملي يا شفيق ياوصّد

والغّم، فرّج عين اهلّم، وال خيلو منه مكان، ويف هذا املكانكل مكان
، يا مشرق ، أنت إهلي احلق احلقيق، وال حتّملين ما ال أطيقوالضيق

. ، واكنفين بكنفك الذي ال يرامالربهان احرسين بعينك اليت ال تنام
ال أهلك وأنت معي يا رجائي فارمحين )٣(أيناللهم إين قد تّيقن قليب 

يرجى لكل عظيميا اهللا ، حباجيت عليم، يا حليم يا عليم أنت ، يا عظيمًا
، فامنن علّي، وإمنا أنا فقري، وهو عليك يسريوعلى خالصها قدير

، ين بنفحة من نفحاتك، ووّدبقضائها يا أكرم األكرمني ويا أرحم الرامحني
لك يا رب العاملنيواجعلين واّد وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله . ًا

. )مهين/ (ش/يف ): ما أمهين()١(

). ويا رفيق/ (ش/يف ): يا رفيق()٢(

/. مت/و / ق/و / ش/ساقطة يف/ ب/و / ر/موجودة يف ): أين()٣(



٣٣

Τ⊄⊂⊆∈∉∠∇وصحبه 

∏√⋅¬∧∨Σ]١٨٢–١٨٠: الصافات[ .



٣٤

الخاتمة

من احلزبني أمانة  ويف النهاية أّمحل كل من يقتين هذا الكتاب ويقرأ أيًا
أن خيّصين بدعوة بعد االنتهاء من أي منهما، : أسأله أمام اهللا عنها وهي

قرأه وكنُتوليدع اهللا يل باإلخالص والتثبيت والفتوح والنجاة والفالح، أما إذا 
فليدع اهللا  أن يتغّمدين برمحته، وأن يسّهل حسايب، وأن يل حتث الثرى جمدوًال

إىل جنته، وأن يهّون علي نزلة القرب وضغطته، وأن يؤانس  يفتح يل بابًا
وصحابته وآله rوحشيت، وأن ينّور ظلميت، وأن حيشرين يف زمرة املصطفى 

.آمني. آمني. ات علينيوأتباعه فأكون حتت لوائه ويف جواره يف جن



٣٥

عن اإلمام الصياد وفاء لسيدي الشيخ حسني موسى املوسى احللفاوي صدر

: يف الذكرى اخلامسة لرحيله

الدر الدفني يف سرية اإلمام الصياد أمحد عز الدين 

ومن يرقد معه يف رباط متكني

بقلم

خادم احلضرة الصيادية

عاصم مصطفى جهدو

قدم له

املربي الشيخفضيلة العالمة

حممد سعيد الكحيل

فضيلة الشيخ

بسام دفضع



٣٦

عن اإلمام الصياد قريباً بإذن اسيصدر

:وذلك وفاء لسيدي الشيخ حسني موسى املوسى احللفاوي

نفحات اإلمداد

على

نونية السيد الصياد
تأليف

السيد حممد أبي اهلدى الصيادي

)هــ١٣٢٨(الرفاعي احلسيين ثم اخلالدي 

نصوصهعلى حققه وعلق 
خادم الحضرة الصيادية
عاصم مصطفى جهدو



٣٧

:عن اإلمام الصياد قريباً بإذن اوسيصدر

املعارف احملمدية

الوظائف األمحديةيف 
تأليف

القطب الغوث اجلوادالسيد اإلمام واألسد الضرغام

الرفاعي احلسيين رضي ا عنه السيد عز الدين أمحد الصياد

لروح  حققه وعلق عليه إهداًء
:الشيخ حسين موسى الموسى الحلفاوي

فضيلة الشيخادية         خادم الحضرة الصي
عمر عبد الكريم الرحمونصم مصطفى جهدو           عا



٣٨

قبة  دخل القطب اجلامع الكبري السيد أمحد عز الدين الصياد يومًا
اهللا عنهما فاختطفته بارقة منه فأنشد موّهلًاجده السيد أمحد رضي

:مستغرقًا
يــــــــا قبــــــــر فيــــــــك مــــــــن الرســــــــول بقيــــــــة

يــــــا قبـــــــر فيـــــــك ابــــــن الرفـــــــاعي الـــــــذي

عجــــــــز الزمـــــــــان فــــــــال يجـــــــــيء بمثلـــــــــه

شـــــــــــــــملته روح المصـــــــــــــــطفى بعنايـــــــــــــــة

فســــــــــــرى علــــــــــــى منهاجــــــــــــه متمكنــــــــــــًا

فمتــــــــى انتشــــــــقنا مســــــــك تربــــــــة قبــــــــره

أحيـــــــــــــت شـــــــــــــعائره وعـــــــــــــز خصـــــــــــــاله

وكمالــــــــــــــهبهــــــــــــــر العقــــــــــــــول بفضــــــــــــــله 

أو تنســــــــــــــج األيـــــــــــــــام مـــــــــــــــن منوالـــــــــــــــه

أهدتـــــــــــــــه ســــــــــــــــر جاللــــــــــــــــه وجمالــــــــــــــــه

مـــــــــــــــن حالـــــــــــــــه وخصـــــــــــــــاله وخاللـــــــــــــــه

يبــــــــــدو شــــــــــذا خيــــــــــر الوجــــــــــود وآلــــــــــه

.ي طيبهفعبق الرواق مسك مشل احل


